
الوصف

(االستراتيجيات)األنشطة 

ماهي األنشطة والمشاريع التي تنوي الجمعية  

تحقيقها؟

ا لخطة اإلدارة )وضع التوجه االستراتيجي الحالي للجمعية في عين االعتبار •  وفقً

.(االستراتيجية

التشاور مع المدراء التنفيذيين واالعضاء في الجمعية  لتحديد المجاالت ذات األولوية والتي • 

. شهًرا للخطة التشغيلية12تريد الجمعية التركيز عليها خالل فترة الـ 

يتم )تحديد األهداف االستراتيجية التي تعمل الجمعيةمن أجلها خالل فترة التخطيط التشغيلي • 

وضع خطة استراتيجية ألربع سنوات، علما بأنه قد ال تكون جميع األهداف االستراتيجية قابلة 

.( شهًرا12للتطبيق على كل فترة 

باستخدام تقارير ) شهر 12النظر في أولويات الجمعية وحدة العمل ومنطقة الخدمة لفترة • 

.(األداء الداخلية السابقة واألهداف االستراتيجية لإلدارة وفقا للخطة االستراتيجية

.استعراض نجاح فترة التخطيط التشغيلي السابقة وتحديد أي أنشطة معلقة أو فرص ضائعة• 

العالقة بالخطة االستراتيجية للجمعية

هل يساهم هذا النشاط في تحقيق أي من أهداف 

اإلدارة االستراتيجية؟

خطط الجمعية التشغيلية يجب أن توضع لتحقق أهدافها في الخطة االستراتيجية، كما يجب • 

.أن تكون الجمعية قادرة على توضيح كيف تتعلق جميع الخطط المعدة ببعضها

هل تحدد الخطة التشغيلية كيف تساهم الجمعية بإيصال خدماتها خالل العام لدعم تحقيق • 

أهداف الجمعية االستراتيجية ضمن الميزانية المخصصة؟

متى؟المهام التشغيليةالمسؤوليةمتى؟المهام التشغيلية

تحديد ممثل للجمعية للعمل على 

التفاقية
تحدد من  الجمعية2020

االتفاق مع مصمم لتجديد شعار و 

هوية الجمعية
2020

تحديد اجتماع مع الهيئة للعمل على 

االتفاقية
تحدد من  الجمعية2020

إنشاء حسابات في وسائل التواصل 

.االجتماعي
2020

مؤشرات األداء

كيف ستحقق  الجمعية أهدافها االستراتيجية

. تحدد إلى أي مدى توافق النتائج التي حققتها الجمعية مع أهدافها• 

يجب على القسم المسؤول عن تقديم مؤشرات األداء أو األهداف• 

.  أن يتأكد أنها تتسق مع مؤشرات أداء اإلدارة

عند التعامل مع النتائج فغالباً ما تكون القياسات المباشرة صعبة•  

 ألنها تشير إلى النتيجة وال تقيسها مباشرة، وفي الغالب تحتاج ألكثر

.  من مؤشر قياس أداء واحد

ليس بالضرورة أن تتحكم الجمعية بمؤشرات األداء بالكامل، إال أنه من األمثل أن تكون • 

الجمعية مؤثرة في تحقيق هذه األهداف، خصوصا عندما تكون الجمعية في نظراالعضاء 

.وأصحاب المصلحة هي المسؤولة عن النتائج النهائية

مجاالت الخدمات 

ما الذي ستقدمه أو تنتجه الجمعية أو المجال 

الداخلي المعني

.تُجمع الخدمات ذات العالقة والمقدمة من الجمعية  للتوصل إلى قائمة الخدمات الشاملة• 

الحسابات في وسائل التواصل االجتماعي#

التفاعل في وسائل التواصل االجتماعي%

إدارة الجمعية  إدارة الجمعية

المهام التشغيلية

مجموعة المهام التي تنتج مخرجات النشاط أو 

المشروع

المهام التشغيلية هي الطريقة التي تسعى بها الجمعية للوصول لنتائج ومخرجات لخدماتها و • 

.أنشطتها والمساعدة في تحقيق التوجه االستراتيجي للجمعية 

قصيرة المدى، " تشغيلية"التشغيلية هي مهام  (الخطط)إن المهام التي تندرج تحت الخطة • 

تكون خالل عام واحد أو أقل وقد تندرج من األنشطة واالستراتيجيات المذكورة في الخطة 

.االستراتيجية للجمعية 

. الشراكات#

.االستفادة من الشراكات القائمة%

 م2024 - 2020الخطة التشغيلية  للجمعيات الصحية لعام 

2020تعيين شخص مسؤول للنشر في وسائ التواصل االجتماعيتحدد من  الجمعية2020وضع شروط لإلتفاقية مع الهيئة

تجديد هوية الجمعية و إنشاء حسابات في مواقع التواصل االجتماعي

الهوية اإلعالمية 

المسؤولية

.عقد اتفاقية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مجال التصنيف

الشراكات

تحدد من الجمعية

حدد من الجمعيةت

تحدد من الجمعية



الحسابات في وسائل التواصل االجتماعي#

التفاعل في وسائل التواصل االجتماعي%

إدارة الجمعية 

 م2024 - 2020الخطة التشغيلية  للجمعيات الصحية لعام 

تجديد هوية الجمعية و إنشاء حسابات في مواقع التواصل االجتماعي

الهوية اإلعالمية 

المسؤولية

تحدد من الجمعية

حدد من الجمعيةت

تحدد من الجمعية


